
 II tydzie     Kl.1a,1b,1c,1d.-podstawy przedsi biorczo ci  ń ę ś
Kontakt poprzez e-mail: gosia29pyzowska@interia.pl lub Messengera.
Prace - wiczenia, zdj cia prosz  przesy a  na e-mail z okre leniem klasy, imieniem,ć ę ę ł ć ś  
nazwiskiem do  8.04.2020r(prace z I i  II tygodnia-prosz  o przes anie wszystkieę ł  
klasy)
Biznesplan .Budowa i tworzenie biznesplanu.
1. Co to jest i po co tworzymy biznesplan, jego funkcje.
2. Kiedy opracowuje si  biznesplan?ę

3. Misja i wizja przedsi biorstwa. ę

4. Cele SMART.

5. Analiza SWOT.

6. Budowa  i analiza przyk adowego biznesplanu.ł

wiczenie 3 str.147(podr cznik)Ć ę

Zarz dzanie przedsi biorstwem.ą ę

1. Zarz dzanie i jego funkcje. ą

2. Przebieg procesu zarz dzania. ą

3. Zasady organizacji pracy w firmie.

4. Style kierowania.

5. Cechy dobrego lidera zespo u. ł

6. Narz dzia motywacyjne.ę

7. Zasady pracy zespo owej-efekt synergii.ł

8. Cechy wykonawcy.

9. Kontrolowanie.

wiczenie 3 str.152(podr cznik)Ć ę

Do wykorzystania 
www.junior.org.pl    program M odzie owe mini przedsi biorstwo zak adka warto wiedzieł ż ę ł ć 
(bez logowania

Informatyka kl.1a,1b,1c,1d. Temat

Przygotowywanie formularzy - przykład 1, ćwiczenie 1 str.144, ćw 2,3,4,5,6,7,8 
str.145,146,147,148.podręcznik

Informatyka kl.1e,1f,1g,1h.Temat

Tworzenie stron internetowych(3 godz)Poznajemy j zyk HTML;  budowaę  
znacznika HTML, struktura strony WWW, w.2,3,5,6.str.172,173,176ć

Do wykorzystania równie  zdalne lekcje przygotowane przez MEN na ż www.gov.pl

mailto:gosia29pyzowska@interia.pl
http://www.gov.pl/


Informatyka   indyw.2b Tematy:

Klasyfikacja urz dze  multimedialnych i reprezentacja obrazu wą ń  
komputerze.-pytania str.176(podr cznik)ę  Do wykorzystania równie  zdalneż  
lekcje przygotowane przez MEN na www.gov.pl

Reprezentacja d wi ku i obrazów ruchomych w komputerzeź ę . w.1,2,3,5,6ć  
str.179,181,182,183.

Opracowywanie filmu w programach komputerowych.-przyklad 
1,2,3, w.7 str.184.ć

Informatyka gr kl.IIIa  Tematy

Pisanie skryptów w j zyku PHP.ę -przykład 4,5, 
w.3,4str.395,396,397(podr cznik)ć ę

Przesyłanie danych za pomoc  formularzy HTML- ą przykład 6, w.6ć  
str.399,400,zad.1,2 str.401(podr cznik)ę  Do wykorzystania równie  zdalneż  
lekcje przygotowane przez MEN na www.gov.pl

Ekonomia w praktyce-gr.klasy 2b    Temat

Ulotka reklamowa i inne sposoby promocji.

-www.junior.org.pl       program  M odzie owe  mini przedsi biorstwo po zalogowaniuł ż ę  
wykorzystujemy materia y z zak adki;ł ł

Czym zaskoczy  klienta? -Marketing-mix film.-Skuteczna promocja.                       ć

Bez logowania:- Skuteczny przekaz reklamowy.

Praca :Wykonaj reklam  miniprzedsi biorstwa i jego produktów.ę ę

Przyroda kl.2a Temat

„Nano” w chemii.zad1,2,3,4 str.87(podr cznik)ę

 (podr cznik)ę  

Przyroda kl.3d  Temat

Oryginał czy falsyfikat?- podsumowanie str.36, w.1strć  
36(podr cznik)ę  w.2.str 32ć (podr cznik)ę

Nauka w słu bie sztuki. w.2 str.36ż ć (podr cznik)ę

http://www.gov.pl/
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